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FINGIR SER RICO TE FARÁ POBRE 

Provérbios 13.7 

 
1. Leitura: Salmo 95. 1-3 

2. Cântico: Perdão 

IBSPLAY: https://youtu.be/WOTpZhJCsKw 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.7 –  John Rockfeller, o primeiro bilionário do mundo, disse 

que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só possuía dinheiro. 

Na verdade, o problema não é possuir dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. Não 

é carregar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração. O dinheiro em si 

mesmo é bom, pois com ele desfrutamos coisas boas e promovemos o bem. O 

problema é amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males (1Tm 

6.10).  

Há indivíduos que se casam e se divorciam por causa do dinheiro. Há pessoas 

que corrompem e são corrompidas por causa do dinheiro. Há aqueles que 

matam e morrem por causa do dinheiro. Mas o dinheiro não oferece felicidade 

nem segurança.  

Muitas vezes temos tratado o dinheiro como o propósito máximo de nossas 

vidas, até mesmo como nosso objeto de redenção. Mas de nada o dinheiro vale, 

perante a ira de Deus, pois todo o dinheiro do mundo não nos livrará de seu reto 

juízo (Pv 11.4).  

O que podemos observar mais nesse verso, é sobre uma vida de mentiras. Uma 

vida de hipocrisias e máscaras, onde o individuo finge muito ter, mas de fato 

nada possuí, a não ser sua farsa. Mas esses esquecem que o Senhor abomina 

os lábios mentirosos (Pv 12.22).  

https://youtu.be/WOTpZhJCsKw
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O contentamento é uma atitude de plena satisfação em Deus. A vida de uma 

pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Podemos ser 

pobres e ao mesmo tempo ricos. Podemos dizer como o apóstolo Paulo: 

Entristecidos, mas sempre alegres; pobres, mas enriquecendo a muitos; nada 

tendo, mas possuindo tudo (2Co 6.10). 

5. Aplicação: 

Agora, o que devemos fazer?  

a) Pare de mentir sobre sua vida. Assuma seus limites, compreenda suas 

capacidades e não faça nada além do que sua capacidade financeira 

permita. Nossa boa administração do dinheiro que recebemos, glorifica a 

Deus;  

b) Sempre se lembre que tudo o que temos é devido a graça de Deus. Por 

isso, use-as sabiamente;  

c) Ensine aos seus filhos o poder do “não”. Nem sempre o melhor para o lar 

é dizer sim para tudo, aprenda a dizer não e mostrar os privilégios de 

receber essa negativa;  

d) Glorifiquem a Deus com a sua vida retirando as máscaras, qualquer capa, 

qualquer fingimento, pois Deus abomina os lábios mentirosos.  

 

6. Intercessão: Ore por missões – EGITO 

Hoje é celebrado o Dia Internacional em Apoio às Vítimas de Tortura. A violência 

contra os cristãos acontece com frequência e os agressores raramente são 

punidos, aumentando as agressões. Ore pelos cristãos. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

22º Dia – ASIF PERVAIZ 

Asif Pervaiz está preso desde 2013 e foi sentenciado à morte por 

blasfemar contra o islamismo. O cristão foi preso por ter enviado supostas 
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mensagens blasfemando contra o profeta Maomé. Na realidade, ele foi vítima de 

uma denúncia falsa do ex-supervisor de uma fábrica de meias, Muhammad 

Saeed Khokher. Segundo o advogado do cristão, o chefe dele o assediava para 

virar muçulmano e, com a recusa de Pervaiz, resolveu fazer a falsa acusação. 

Além disso, na audiência de condenação, teve o direito de testemunho rejeitado.  

A esposa Marilyn Asif e os quatro filhos do casal tiveram que fugir da 

comunidade onde moravam para salvar a própria vida. Isso também aconteceu 

com a família de Asia Bibi quando ela foi condenada por blasfêmia. O advogado 

de Asif é Saif ul Malook, o mesmo que conseguiu a libertação da cristã 

paquistanesa. Caso a justiça favoreça o cristão, é provável que extremistas 

protestem paralisando cidades e convocando o exército para derrubar o atual 

governo do Paquistão. 

ORE para que Asif Pervaiz seja guardado pelo Senhor e seja julgado por 

autoridades comprometidas com a verdade. Que ele jamais deixe de ser uma luz 

de Cristo onde estiver. 


